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 Aswoensdag, vieringen 

 Aswoensdag, betekenis 

 Vastenestafette 

 Parochiebladen 

 Geen mail meer ontvangen / Suggesties 
 

Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, 

sturen wij u het volgende bericht. 

    

Aswoensdag, vieringen (met askruisje) 
 

10:00 uur 

10:30 uur 

19:00 uur 

19:00 uur 

19:30 uur 

19:30 uur 
  

Emmaüsgangers 

St. Augustinus 

O.L.V. van Lourdes 

H. Drie-Eenheid 

St. Joris 

St. Augustinus 
 

Reyerdijk 67, 3079 NC Rotterdam 

Marijkesingel 24, 2991 BK Barendrecht 

Slinge 775, 3086 EZ Rotterdam 

Beukendaal 2, 3075 LG Rotterdam 

Hovystraat 64, 2982 PE Ridderkerk 

Marijkesingel 24, 2991 BK Barendrecht 
 

eucharistieviering 

eucharistieviering 

eucharistieviering 

eucharistieviering 

oecumenische dienst 

oecumenische dienst 

 

Aswoensdag, betekenis 
 
Askruisje 

Op Aswoensdag ontvangt de gelovige in de viering die het officiële begin van 

de veertigdagentijd markeert, het zogeheten ‘askruisje’. De voorganger zet 

met as op het voorhoofd van de gelovige een kruisje, ten teken dat hij een 

tijd van bezinning, bekering en boete ingaat. 

Stof  

Terwijl het askruisje op het voorhoofd wordt gezet, wordt doorgaans 

tegen iedere gelovige afzonderlijk gezegd: 'Gedenk, mens, dat je stof 

bent en tot stof zult wederkeren'. Deze tekst is gebaseerd op het 

‘doodvonnis’ dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis 

3,19). Soms gebruikt de priester een andere formule: 'Bekeer u en leef 

volgens het Evangelie'. Deze formule is minder gangbaar, maar ook zeer 

toepasselijk. 
 

 

Vergankelijkheid en zuiverheid 

Dat op Aswoensdag een kruisje met as gezet wordt, is goed te verklaren. As herinnert namelijk aan 

de vergankelijkheid van ons leven. Daarnaast is as ook door het vuur gezuiverd: een beeld voor de 

zuivering van onze zonden die Christus door zijn dood heeft bewerkstelligd. 

Zak en as 

Als teken van berouw en vasten is het gebruik van as in de Bijbel algemeen bekend. De boeteling 

strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd 

gedragen. Vandaar de uitdrukking 'in zak en as zitten'. 

   

Vastenestafette 
 

Dit jaar doen we als federatie Maria Magdalena voor het eerst mee aan de 

vastenestafette van het bisdom Rotterdam om extra aandacht te vragen voor 

de Vastenaktie.  

De vastenestafette is een kring van parochies, die telkens op één dag een 

bijzondere activiteit organiseren met aandacht voor de drie S-en van de 

Vastenaktie:  

solidariteit, spiritualiteit en soberheid.  

Als estafettestokje gaan een kaars en een boek rond, waarin mensen hun 

intenties en gedachten rond de Vastenaktie kunnen noteren. In onze federatie 

staan gepland: 



 

Aswoensdag 18 februari: sobere maaltijd (18.00 uur) en oecumenische viering (19.30 uur) in de 

Augustinuskerk in Barendrecht 

Donderdag 19 februari: koffieochtend (10.00 uur) in de Emmaüsgangers 

Vrijdag 20 februari: sobere maaltijd (17.30 uur) in de Kruisvinding 

Zaterdag 21 februari: stiltewandeling in Ridderkerk. Start om 10.00 uur bij de Joriskerk. 
 

   

Parochiebladen 
 

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de 

links naar de  parochiebladen: 

H. Drie-Eenheid Samen-Vinding St. Joris Drempelpost 

St. Augustinus Paddenstoel Emmaüsgangers Zie Website 

O.L.V. van Lourdes Samen-Vinding   
        

   

Geen mail meer ontvangen / Suggesties 
 

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.  

Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank. 

Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u. 

U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl 
     

 

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief > 
 

 
De Nieuwsbrief is een service van de 

R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-48348390 

e-mail: info@hmariamagdalena.nl  website: www.hmariamagdalena.nl 
 

 

http://3-eenheid.nl/H3ENieuws.html
http://3-eenheid.nl/H3ENieuws.html
http://www.sintjorisparochie.nl/JORNieuws.html
http://www.sintjorisparochie.nl/JORNieuws.html
http://staugustinusbarendrecht.nl/AUGNieuws.html
http://www.emmausgangers.net/
http://www.lourdesparochie.nl/OLVvLNieuws.html
http://www.lourdesparochie.nl/OLVvLNieuws.html
mailto:info@hmariamagdalena.nl?subject=verwijder%20mijn%20e-mailadres%20uit%20de%20snelle%20berichtenservice
http://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief25.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/

